
 
Overdragelsesaftale Sort spids 

 
Chip nr.: 
 

 

DKK reg-nr.: 
 

 

 
Sælger  Køber  
Navn: 
 

 Navn:  

Adresse: 
 

 Adresse:  

Postnr., by 
 

 Postnr., by  

Tlf.nr.: 
 

 Tlf.nr.:  

E-mail: 
 

 E-mail:  

 
Har d.d. indgået nedennævnte aftale om omplacering af hund/hundehvalp: 
Hundens navn: 
 

 Fødselsdato:  

Race: 
 

 Farve:  

Køn: 
 

Han:  Tæve: 
 

 

På følgende vilkår: 
Købesummen er aftalt til kr. 
 

der betales på følgende måde: 

Eventuelt depositum kr. 
 

er erlagt den 

 

Hunden er købt som familiehund 
 
Overdragelse finder sted den  
 

på adresse 

 

Stambogen skal følge hunden, og ejerskifte foretages af sælger.  
Sælger erklærer, at hunden, sælger bekendt er sund og rask 
 

Ja Nej    

Sundhedsattest medfølger. 
Vejledning om fodring og pleje/pasning medfølger. 
 

  

 

Køber er blevet gjort bekendt med følgende fejl/mangler ved hunden: 
 
 
 

Køber erklærer med sin underskrift at være indforstået med disse, og at disse fejl/mangler ikke siden 
kan påberåbes. Særlige aftaler, se bagsiden. 

 , den   / 20  , den   / 20 
 

  
Sælger Køber 

 



Særlige aftaler: 

Køber er indforstået med at: 

Stille med hvalpen til kuldfremvisning, når den er 1 år og til avlsgodkendelse, når den er ca. 2 år. (Begge 
dele for at følge racens udvikling tæt). 

Give Klubben for Sort Spids tilladelse til at opbevare ovenstående oplysninger i henhold til persondataloven. 

Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Klubben for Sort Spids. 

 

Køber er gjort bekendt med at: 

Sort Spids er godkendt af DKK i x-register, og hunden sælges med stambog fra DKK og anetavle fra 
Klubben for Sort Spids. 

Da der er tale om en race under opbygning, må der ikke avles på hunden uden avlsgodkendelse. Alle 
parringer skal være forlods godkendt af avlsudvalget i Klubben for Sort Spids. Den ene avlspartner skal 
altid være sort. Blandingsavl er uønsket. 

Alle farvevarianter indkaldes til avlsgodkendelse. Det er ønskeligt ved avl, at både tævens og hanhundens 
ejere er medlemmer af Klubben for Sort Spids. 

Hvis hunden overvejes kastreret eller steriliseret, rådgiver Klubben for Sort Spids gerne herom. Kontakt 
derfor klubben inden kastration eller sterilisation foretages. 

Sælger har forkøbsret til hunden, og skal kontaktes forinden salg.   

Hvis køber af en eller anden årsag ikke længere kan have hunden, kontaktes sælger for eventuel 
videreformidling. Klubben for Sort Spids er også behjælpelig med at omplacere eller videreformidle hunden. 

Ved flytning, ejerskifte og dødsfald bedes Klubben for Sort Spids orienteret. 

Bliver hunden ikke avlsgodkendt, gives der fra opdrætterens side ingen kompensation, da prisen er sat til 
køb af familiehund.  

Handel med hunde hører ind under købelovens almindelige bestemmelser. 

Marts 2022 

 

  

  

  

 

 

 


